
(( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي اإلشهاد على الوصية ؛ لقوله: 

واثنان عدد للمذكر فهل  (( اثنان ))؛ وظاهر اآلية الكرمية أنه البد من رجلني ؛ لقوله:  حين الوصية اثنان ))

: (( واستشهدوا شهيدين هذه اآلية على ظاهرها ؟ اجلواب أن يقال: هذه اآلية تقيد بآية البقرة وهي قوله تعاىل

ألن األموال وما يقصد به  من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ))

ة ، إذا مل يقر املدعى عليه يكفي يف إثباته واحد من أمور ثالثة : األموال يكفي يف إثباته واحد من أمور ثالث

شهادة رجلني ، شهادة رجل وامرأتني ، شهادة رجل وميني املدعي ؛ هذه بينات املال وما يتعلق به املال ؛ وعلى 

أن يكون هذا مبين على األكمل يعين أن األكمل يف اإلشهاد على الوصية  (( اثنان ))هذا فيكون قوله تعاىل: 

وهذا  (( إذا حضر أحدكم الموت ))ومن فوائدها: جواز الوصية عند حضور املوت ؛ لقوله: الشاهدان رجلني . 

مقيد مبا إذا مل يتغري متييز املوصي ؛ فإن تغري متييز املوصي فال عربة بقوله ، يعين لو كان عند موته اضطرب وصار  

ومن فوائدها: أنه يشرتط  ؛ وهذا معروف من قواعد الشريعة .كالمه غري مرتب فإنه ال عربة به ذا الكالم 

ولكن إذا مل  وسبق لنا تعريف العدالة . (( اثنان ذوا عدل ))لإلشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل ؛ لقوله: 

يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل ؟ اختار بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل وأن 

لعدالة إمنا هي عند التحمل مبعىن أنك إذا أردت أن تشهد فال تشهد إال عدلني ؛ أما عند أداء الشهادة اشرتاط ا

فالضرورات هلا أحكام ، فإذا مل جند من يشهد إال هذين الفاسقني لكنهما يف األمانة موثوقان فإننا نقبل 

أما إذا مل ميكن فإنه تقبل شهادة الفاسق شهادما ، وهذا األخري هو الصواب ، أن العدالة شرط مع اإلمكان ؛ و 

بشرط أن يكون ثقة ؛ وكم من إنسان يكون فاسقا يف عبادته لكنه أمني يف شهادته ، ونعلم أننا لو اتبعنا يف 

اشرتاط العدالة يف أداء الشهادة معتربين الشروط اليت ذكرها الفقهاء يف العدالة أن كثريا من احلقوق سوف تضيع ؛ 

جواز شهادة الكافر إذا ومن فوائدها:  الناس ليسوا على االستقامة اليت ذكرها الفقهاء رمحهم اهللا . ألن كثريا من

وهل خيتص هذا بالكتابيني أم بكل كافر ؟ ظاهر اآلية كل   (( أو آخران من غيركم )).عدم املسلم ؛ لقوله: 

(( أو بوذيا أو شيوعيا ، أيا كان ؛ لقوله: سواء كان يهوديا أو نصرانيا  (( أو آخران من غيركم ))كافر ؛ لقوله: 

وهذه املسألة اختلف فيها العلماء على ثالثة أقوال: القول األول: أن شهادة الكافر ال تقبل مطلقا  من غيركم ))

، وأجابوا عن هذه اآلية بأا منسوخة ؛ ألن اهللا تعاىل اشرتط العدالة يف الشهود والكافر ليس بعدالة ؛ والقول 

: أن شهادة كافر جائزة بشرط أن يكون كتابيا وأن يكون عند الضرورة ، فاشرتطوا شرطني ؛ األول: الضرورة الثاين

(( إن بأن ال يوجد مسلم ؛ والثاين: أن يكون الشاهدان كتابيني ؛ وهؤالء احتجوا الشرتاط الضرورة بقوله تعاىل: 

كتابيني ألن القضية اليت وردت فيها اآلية كان وقيدوا ذلك بالكتابيني أو بال أنتم ضربتم في األرض ... ))

الشاهدان من أهل الكتاب ، وقالوا يف تقرير االستدالل إن عدم اشرتاط اإلسالم يف هذه الصورة خرج عن األصل 

، وما خرج عن األصل وجب اختصاصه مبا ورد فيه فقط ؛ والشك أن اجلواب على هؤالء سهل ، نقول: اآلية 

ربة بعموم اللفظ ؛ ولذلك إذا أراد اهللا تعاىل ختصيص احلكم بأهل الكتاب قيده ، كما يف قوله الكرمية عامة ، والع



 (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))وقال:  (( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل ))تعاىل: 

ن يسلكها: كل شيء ورد فأما أن نقيد ما أطلقه اهللا هذا ليس بصواب ؛ وهذه قادة جيب على طالب العلم أ

مطلقا يف الكتاب والسنة فال جيوز إضافة قيد إليه أبدا ؛ ألنه إذا فعل ضيق ما وسعه اهللا واختذ نفسه مشرعا 

ومستدركا على احلكم الشرعي ، وهذا خطري ؛ فالقاعدة إذا أن كل ما أطلقه اهللا ورسوله فالواجب إبقاءه على 

ال بدليل ، دليل البد من اتباعه ؛ وحينئذ نقول: الصواب أنه جيوز أن اإلطالق وال حيل أن نضيف إليه قيدا إ

ومن فوائدها: علو مرتبة  يشهد اثنان على الوصية عند عدم املسلم سواء كانا كتابيني أو من غري الكتابيني .

وهذا ال إشكال فيه ؛ وجه ذلك: أن شهادة الكافر ال تقبل إال إذا مل يوجد مسلم ، وهذا  على الكافر ؛املسلم 

فإن قال قائل: فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور  يدل على أن املسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غري املسلم .

ض ؟ اجلواب: نعم سواء كان املسلمني ال جتوز إال عند الضرورة فهل تقبلون شهادة الكفار بعضهم على بع

للضرورة أو لغري الضرورة ؛ شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة لكن بشرط أن يكون عدال يف دينه ، كما 

ومن فوائدها: أن السفر يطلق عليه " الضرب يف األرض " ؛ لقوله:  اشرتطنا يف شهادة املسلم أن يكون عدال .

الكرمي تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضرب يف األرض ،  والقرآن (( إن أنتم ضربتم في األرض ))

فهذا ذكر السفر ومل يقل: أو ضربتم يف األرض ؛ وقال تعاىل  (( وإن كنتم مرضى أو على سفر ))فقوله تعاىل: 

ومن فوائدها: إطالق الضرب يف األرض ، ومل يقيده  . (( ومن كان منكم مريضا أو على سفر ))يف الصيام: 

ومن فوائدها: أنه إذا أراد الشاهدان من غري املسلمني أداء الشهادة فإما حيبسان  مبسافة القصر أو أكثر أو أقل.

من بعد الصالة ، يعين يوقفان من بعد الصالة وذلك النتفاء التهمة ؛ ألن الصالة معظمة واإلنسان خياف أن 

باالرتياب يف شهادما أو نقول  لكن هل هذا مشروطو  يشهد بباطل بعد هذه الصالة اليت ذكرها اهللا عزوجل .

إما حيبسان على كل حال ليظهر الفرق بني أداء الشهادة من مسلم وأداء الشهادة من غري املسلم ؟ اآلية فيها 

(( قيدا يف قوله:  (( إن ارتبتم ))حيتمل أن يكون  (( فيقسمان باهللا إن ارتبتم ))احتمال ؛ ألن قوله: 

(( فيقسمان باهللا إن وحيتمل أن تكون قيدا لقوله:  (( فيقسمان باهللا ))وقوله:  ن بعد الصالة ))تحبسونهما م

فعلى االحتمال األول يكون حبسهما واجبا ؛ وعلى الثاين ال يكون حبسهما واجبا إال إذا ارتبنا منهما  ارتبتم ))

فلو أقسم بغري اهللا حىت مبن يعظم عندهم   )) (( فيقسمان باهللاومن فوائدها: أنه ال حيلف بغري اهللا ؛ لقوله:  .

ومن فوائدها: أن إقسامهما  . (( فيقسمان باهللا ))كاملسيح مثال فإنه ال تقبل اليمني وال يعتد به ؛ لقوله تعاىل: 

فهل يؤخذ منها: أن للقاضي  . (( إن ارتبتم ))ال يلزم عند االرتياب يف شهادما ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: 

ف الشاهدين عند االرتياب يف شهادما ؟ نعم له ذلك ؛ وال يقول قائل إمنا ورد يف ارتيابنا يف الكفار ؛ لو أن حيل

قال قائل: إن هذا إمنا ورد يف ارتيابنا يف شهادة الكفار ؟ فاجلواب: احلكم يدور مع علته ؛ ألننا مل حنلفهما باهللا 

هل له ـ أي  قاضي أن حيلف الشهود إذا ارتاب يف شهادما .إال عند االرتياب ال لكوما من الكفار ؛ إذا لل

للقاضي ـ أن يفرق الشهود أيضا عند االرتياب ؟ بأن خيلو بكل واحد منهما ويسأل سؤاال تفصيليا حىت إذا 



وهل له أن يوري فيظهر هلما خالف ما يريد  اجلواب: نعم له ذلك . اختلفا عرف أن شهادما غري صحيحة ؟

حلق ؟ اجلواب: نعم ؛ ويدل لذلك قصة سليمان مع املرأتني اللتني خرجتا حباجة هلما مث أكل الذئب الستظهار ا

ولد إحدامها فخاصمتا إىل داود فقضى به للكربى ، مث ختاصم إىل سليمان فطلب السكني دعى بالسكني قال 

هذا ؛ أليش ؟ ما يف يريد أن يشق الولد نصفني ويعطي الكربى نصف والصغرى نصف ؛ الكربى وافقت على 

قلبها رمحة له وولدها قد مات أكله الذئب فليكن هذا تبعا له ؛ الصغرى قالت: يا نيب اهللا هو هلا ؛ فتنازلت عن 

قوهلا " هو هلا " هو عبد هلا ال ، هو هلا يعين قد تنازلت دعواها أليش ؟ لشفقتها ورمحتها تنازلت ، وليس معىن 

يه الصالة والسالم ملن ؟ للصغرى ؛ فإذا ارتاب القاضي يف شهادة الشهود عن الدعوى ؛ فقضى به سليمان عل

(( ال ومن فوائدها: أن يكون صفة اإلقسام على هذا ،  فال بأس أن يوري يف احلكم من أجل استظهار احلق .

بعينه ؟  فهل يكتفى باملعىن أو البد من هذا اللفظ . )) نشتري به ثمنا وال كان ذا قربى وال نكتم شهادة اهللا

الصواب أنه يكفي املعىن ؛ ألن هذا اللفظ ال يتعبد به حىت نقول ال ميكن أن يغري ؛ بل عرب اهللا عزوجل عن 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن للقرابة تأثريا يف امليت والعاقبة ؛ لقوهلما:  املعىن ذا اللفظ ؛ إذا فاملرجع إىل املعىن .

(( ما كان فطري معروف ؛ وقد أشار اهللا تبارك وتعاىل إىل هذا يف قوله: وهذا شيء  (( ولو كان ذا قربى ))

(( يا أيها الذين آمنوا كونوا وقال تعاىل:  للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ))

ان الشهادة إمث ومن فوائدها: أن كتم . قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربين ))

(( وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقد قرر اهللا هذا بقوله:  (( إنا إذا لمن اآلثمين ))؛ لقوله: 

والشك أن الشهادة إذا كتمها اإلنسان لزم من ذلك إخفاء حق واجب لشخص ؛ وإضافة باطل للشخص  ))

ه كذا وكذا ، فكتمه ؛ ما الذي حيصل ؟ إخفاء احلق اآلخر ، فمثال إذا استشهده شخص بأن يف ذمة فالن ل

(( فإن عثر على أنهما ومن فوائدها: رد اليمني على املدعى ؛ لقوله:   وإضافة الباطل إىل من مل يشهد عليه .

مائة  كيف رد اليمني على املدعي ؟ ادعى زيد على عمرو   استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما ... ))

ة من زيد ؛ فقال ال بينة عندي ؛ ولكن أطلب ميني املدعى عليه ؛ أفهمتم ؟ إذا حلف املدعى عليه فطلبنا البين

انتهت اخلصومة ، مادام هو بريء انتهت اخلصومة مبعىن لو أن املدعي فيما بعد علم ببينة له مل يعلمها من قبل 

على اليمني احكم عليه بأن اخلصومة ى ... اخلصومة ؛ لو قال املدعي : إذا نكل فإنه على دعواه ؛ لكن انته

انتهت وأنه ال يطالبين بشيء ؛ فرأى القاضي أن يرد اليمني على املدعي ؛ فهنا ال بأس ؛ ملاذا ؟ ألنه قد يكون 

املنكر صادقا ولكن حيتاج إىل إثبات زيادة فريده عليه ؛ وهذا القول هو الصحيح أنه جيوز أن ترد اليمني على 

قيب من عليه احلق عن القضية والتدقيق فيها حىت يعثر على ومن فوائدها: جواز تن آلية .املدعي كما يف هذه ا

ومن فوائدها: أن الشاهدين إذا  والعثار ال يكون إال بعد التحري . (( فإن عثرا على أنهما ))؛ لقوله:  احلق فيها

وذلك  على أنهما استحقا إثما )) (( فإن عثراغريا يف الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل فهما آمثان؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه يقام عند العثور على أن الشاهدين كاذبان يقام  بكون الشهادة غري صحيحة ألن هذا إمث .



اثنان ممن استحق عليهم ؛ و القضية كما تعرفون كانت يف وصية ؛ فيقوم اثنان ممن استحق عليهم ويكون االثنان 

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن اإلرث  إرث امليت والكالم يف اآليتني عن الوصية .هم األوليان يعين األحقان ب

وقد جاء احلديث مقررا ذلك وهو قول النيب صلى اهللا عليه  (( األوليان ))يكون لألوىل فاألوىل ؛ يؤخذ من قوله: 

رأ احلديث ؟ عن ابن أليس كذلك ؟ اق ( ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو ألولى رجل ذكر )وآله وسلم: 

ومن فوائدها: كما ذكرنا أوال أن  عباس رضي اهللا عنه قال صلى اهللا عليه وسلم .. ؛ أي البد أن يكون هكذا .

ومن فوائدها: أن املدعى عليه ال جيزم ببطالن شهادة  . (( فيقسمان باهللا ))اليمني على املدعي؛ لقوله:  يكون

ذا اللفظ ، ومل يقل: باطلة ؛ لكن  (( لشهادتنا أحق بشهادتهما ))لقوله:  اليت تبني أن فيها شيئا من اخللل ؛

ومن فوائدها: أنه إذا احتيج يف  يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول مدعى عليه . (( أحق بشهادتنا ))قوله: 

(( لشهادتنا أحق ليني ـ الشهادة أو يف القسم إىل إثبات ونفي فالبد من ذكر اإلثبات والنفي ؛ فقوهلما ـ أي األو 

هذا نفي ؛ فإذا احتيج إىل ذلك فالبد ، البد من ذكر النفي  (( وما اعتدينا ))هذا إثبات ؛  من شهادتهما ))

ومن فوائدها: أن رد األوليني بشهادة الشاهدين أعظم اعتداء من تغيري  واإلثبات حىت تكون الشهادة خالصة .

(( إنا وهنا قال: (( إنا إذا لمن اآلثمين )) بتغيري الشهادة بشاهدين  الشهادة من الشاهدين ؛ ووجه ذلك أنه

أنه كلما كان الشيء  :الثالثة ومن فوائد اآلية بيان وجه الفرق بينهما .وسبق يف التفسري  إذا لمن الظالمين ))

ا بالشهادة على (( ذلك أدنى أن يأتو أقرب إىل استنتاج الصواب واحلق بالشهادة فهو أوىل أن يقتدى ؛ لقوله: 

ألن اإلنسان إذا فهم أن من ورائهم أناسا سيقومون برد شهادم واإلقسام على بطالا فالبد أن  وجهها ))

(( واتقوا اهللا ومن فوائدها: وجوب تقوى اهللا والسمع والطاعة له ؛ لقوله تعاىل:  يتحرى الصدق فيما شهد به .

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل  . ا كما سبق أيضا يف الشرحهنا استجيبو  (( اسمعوا ))ومعىن  واسمعوا ))

لكن املشكل على هذا أن الواقع أن  ؛ وخربه صدق . أخرب بأنه ال يهدي القوم الفاسقني أي اخلارجني عن طاعته

إن  ((اجلمع أن نقول:  اهللا قد يهدي الفاسقني ويهدي الكافرين فكيف جنمع بني الواقع وهذا اخلرب الصادق ؟

أي الذين كتب اهللا عليهم الفسق ؛ وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن والبد ؛  اهللا ال يهدي القوم الفاسقين ))

إشارة إىل أن عدم هداية اهللا  (( إن اهللا ال يهدي القوم الفاسقين ))ولكن الفائدة من هذا إطالق قول اهللا: 

اغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين (( فلما أز للفاسقني ألم اختاروا الفسق كما قال تعاىل: 

  نسأل اهللا لنا ولكم اهلداية وأن يعيذنا من أنفسنا والشيطان . ))

  قلنا إن شهادة الكفار قد تقبل فهل يفرق يف هذا بني أهل الكتاب وغريهم ؟ السائل :

  يف املسلم أن يكون عدال . أي نعم ، ال فرق ؛ لكن البد أن يكون عدال يف دينه كما يشرتط الشيخ :

  عن شهادة أهل الكتاب بعد صالة العصر وأن هذه الصالة اليوم عندهم غري معظمة ؟ السائل :

الصواب أن املراد صالة العصر وهي عندنا عظيمة ؛ ألا عظيمة عند اهللا وألن العقوبة أسرع إذا من  الشيخ :

  . شهد كاذبا أو من حلف كاذبا بعد صالة العصر



  

إذا اشرتك رجالن يف جرمية ما وأثناء التحقيق يسأل أحدمها أن صاحبه اآلخر قد أقر باجلرمية واألمر ليس   الشيخ :

  ال ما جيوز ، هذا كذب . كذلك فهل هذا الفعل من احملقق جائز ؟

أنت عالم  (( يوم يجمع اهللا الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنكأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

الغيوب إذ قال اهللا يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس 

في المهد وكهال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 

تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني  فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ األكمه واألبرص بإذني وإذ

  . إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبين ))

أوال: ما الذي ينبغي ملن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق لنا قواعد يف التفسري ينبغي لنا أن نراجعها اآلن .

تدبر القرآن أنت نفسك مث انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع إىل  هل نقول  أراد أن يفسر كتاب اهللا عزوجل ؟

((  وقال:  (( أفال يتدبرون القرآن ))كتب التفسري ؛ الدليل ؟ ألن اهللا تبارك وتعاىل أمر أن نتدبر القرآن فقال: 

ال يكون ثقة  وهل يكون عند اإلنسان ثقة أنه أصاب ما أراد اهللا ؟ . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ))

وهل يرجع إىل كتب التفسري باألثر أو بالنظر ؟ باألثر  ؛ إذا كيف يعمل ؟ بعد ذلك يرجع إىل كتب التفسري .

كتب التفسري انتهينا  يشرتط هلذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعد ما يتدبر بنفسه أن يرجع إىل ؟ أوال وبالنظر ثانيا .

يفسر  فسري القرآن إىل آراء املتأخرين ؟ يعين املراتب اليت يسوقه ؟ ؛ لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع يف ت

مثال  القرآن بالقرآن مث ؟ بالسنة ؛ مث ؟ تفسري الصحابة ؛ مث تفسري كبار التابعني الذين يعتنون بتفسري القرآن .

تملك نفس لنفس شيئا (( يوم ال مث قال:  (( وما أدراك ما يوم الدين ))لتفسري القرآن بالقرآن ؟ قوله تعاىل: 

(( وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم ال تملك نفس لنفس شيئا ؛  واألمر يومئذ هللا ))

 (( القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ))ومثلها:  واألمر يومئذ هللا ))

يعين لكوننا نرجع إىل تفسري له تعليل واضح ألن اهللا أعلم مبراده بكتابه ؟  وبعد ذلك نرجع إىل السنة ؛ تعليل .

(( وال أحد يعلم بكتاب اهللا من البشر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ املثال ؟ قول اهللا تبارك وتعاىل: 

( أال إن القوة ي يف قوله: فسر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم القوة بالرم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ))

؛ غالب التفسري باألثر تفسري ابن عباس رضي اهللا عنه  تفسري الصحابة كثري يعين ؛تفسري الصحابة ؟  .الرمي ) 

يعين املودة  (( تقطعت بهم األسباب ))أي الشك ، هذا موجود ؛  (( ال ريب فيه ))غالبا عن الصحابة مثل: 

مل جند يف كالم الصحابة نرجع إىل كالم كبار التابعني املعتنني بالتفسري مثل من ؟  إذا ؛ األمثلة كثرية يف الواقع .



جماهد ؛ كيف عرفنا أن جماهدا من الذين هلم عناية يف التفسري ؟ ألنه أخذ التفسري من ابن عباس وابن عباس هو 

حنمل على كال املعنيني ؛  ا ؟إذا احتملت اآلية معنيني فهل حنملها عليهما أو ماذ من أعلم الصحابة بالتفسري .

على السواء أو ؟ على السواء ؛ نعم إذا احتملت معنيني على السواء وليس بينهما تعارض وجب أن حتمل على 

يعين إما أن نقدر " يف " أو "  هلذا ؟هات مثال  املعنيني مجيعا ؛ ألا إذا احتملت هذا صار معنيان من معنيني .

فسره بعضهم بأن املعىن إذا أقبل واآلخر إذا أدبر ؛ لكن هذا املثال  ذا عسعس ))(( والذي إعن " ؛ فيه أيضا 

ألنه إذا تنفس  (( والصبح إذا تنفس ))قد يؤاخذ قد يكون عليه املؤاخذة ؛ وهو أن تفسريه بأدبر يغين عنه قوله: 

ينهما تعارض أو جيب إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون ب الصبح أدبر إليه ؛ فيكون الراجح األول .

(( تحرير رقبة من قبل يعين جيب العمل ما مجيعا ؛ مثل ؟ قول اهللا تعاىل يف سورة اادلة:  العمل ما مجيعا ؟

(( ال يؤاخذكم اهللا باللغو في ويش اآلية األخرى ؟ يف آية  (( رقبة مؤمنة ))ويف آية أخرى:  أن يتماسا ))

مل على االشرتاط أن تكون مؤمنة ؛ ألن هذا اإلطالق قيد بكلمة " مؤمنة " يف ؛ ال ؛ آية القتل ، حن أيمانكم ))

لو قال قائل: إن احلمل غري صحيح ، يعين احلمل غري صحيح ألن هذه كفارة الظهار ثالثة أنواع ،   آية القتل .

ويؤيد هذا حديث معاذ بن كفارة القتل نوعان ؟ الكالم يف الرقبة والرقبة مشرتكة بني كفارة الظهار وكفارة القتل ؛ 

((  هل من ذلك قوله تعاىل:  يؤيد هذا .( أعتقها فإنها مؤمنة ) احلكم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف حقا على المتقين 

؛ توافقون على هذا بأن آية البقرة منسوخة بآية النساء ؟ احلديث هنا ؟ هذه منسوخة بآية النساء آية املواريث )) 

ما هو بناسخ ، احلديث مبني للناسخ إن اهللا نسخ بآية املواريث لكن هل هي منسوخة بآية املواريث  ؟ ليس 

هذا هو منسوخة بل ميكن اجلمع بينهما ؛ ما هو اجلمع ؟ اجلمع تكون الوصية لغري الورثاء من األقربني ؛ صحيح 

أخرج من كان وارثا فيبقى من ليس بوارث ؛  (( للوالدين واألقربين ))الصواب اآلية غري منسوخة ألن اهللا قال: 

فال يعارض آية املواريث ؛ أحيانا يكون الوالد غري وارث كما لو كان الوالد رقيقا مثال فإنه ال يرث من ابنه ؛ لكن 

ال بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصي له خصوصا إذا قلنا بأن البعد ميلك بالتمليك ؛ ألن العلماء اختلفوا هل 

لك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون امللك ليسده أو يفرق بني أن يكون اململك السيد فيملك أو غريه فال العبد مي

ميلك ؛ الصحيح أا غري منسوخة وما ورد عن السلف بأا منسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص 

قريبا يف سورة املائدة قصة إشهاد الكافر مر علينا  ؛ ألن التخصيص يف الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ .

نقول السبب ال  على الوصية فهي ذات سبب ولفظها عام ، فهل نقول إن هذا العام خصص بالسبب أو ال ؟

(( يا ما هو السبب الذي ورد يف اآلية:  خيصص ، ال خيصص العموم ؛ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .



؟ أشهد  إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ... ))أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 

على وصيته رجلني من أهل الكتاب فأنزل إليهم آية ؛ لكن لو أنه مل جيد رجلني من أهل الكتاب وال من 

عام جلميع الكفار ؛   املسلمني  وأشهد رجلني من الشيوعيني فهل نأخذ بذلك أو نقول إنه خاص بالكتابيني ؟

يعم  (( من غيركم ))فقوله:  (( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ))ف ذلك ؟ نريد اآلن لفظ العام ؟ كي

هل خيص هذا احلكم بشهادما بالوصية أو حىت على غري الوصية لو شهد على أن  الكتابيني وغري الكتابيني .

 نأخذ بالعموم ؛ وين العموم ؟  بدين يف ذمته لفالن ؟ رقأامليت 


